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I. Ocena kontrolowanej działalności  
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie1 wykonanie budżetu państwa w 2013 roku w części 64 Główny Urząd 
Miar (dalej także: GUM, Urząd). 

Struktura organizacyjna administracji miar i administracji probierczej w Polsce, podlegających Prezesowi GUM, 
obejmuje Główny Urząd Miar (z siedzibą centrali w Warszawie), 9 okręgowych urzędów miar, 58 obwodowych 
urzędów miar oraz 2 okręgowe urzędy probiercze. 
Dysponentem głównym części 64 budżetu państwa jest Prezes Głównego Urzędu Miar. W części 64 jest 
12 dysponentów III stopnia (Dyrektor Generalny GUM, 9-ciu Dyrektorów Okręgowych Urzędów Miar 
i 2 Dyrektorów Okręgowych Urzędów Probierczych). Prezes Urzędu, będący centralnym organem administracji 
rządowej, wykonuje swoje zadania przy pomocy Głównego Urzędu Miar. Do podstawowych zadań Głównego 
Urzędu Miar należy zapewnienie obsługi Prezesa w zakresie realizacji zadań wynikających z2: 
- ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach3;  
- ustawy z dnia 1 kwietnia 2011 r. – Prawo probiercze4; 
- ustawy z dnia 10 grudnia 2003 r. o czasie urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej5; 
- ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych6; 
- ustawy z dnia 6 września 2001 r. o towarach paczkowanych7. 

Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie 
Kontroli8. 

1. Ocena ogólna 

Na ogólną pozytywną ocenę wykonania budżetu państwa w 2013 roku złożyły się: pozytywna ocena dotycząca 
realizacji wydatków budżetu krajowego, w tym wydatków w zakresie programów realizowanych ze środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, pozytywna opinia dotycząca sprawozdawczości, poprawność 
prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz prawidłowo sprawowany nadzór dysponenta części nad całością 
gospodarki finansowej podległych jednostek organizacyjnych.  

Zgodnie z założeniami przyjętymi do kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r., planowanie i realizacja 
dochodów budżetowych nie były objęte szczegółowym badaniem w części 64, stąd NIK nie formułuje oceny 
w tym zakresie. Zrealizowane dochody wyniosły 68 320,8 tys. zł. 

Główny Urząd Miar rzetelnie zaplanował oraz w sposób celowy i gospodarny zrealizował wydatki budżetu 
państwa w wysokości 126 953,7 tys. zł, w tym wydatki w zakresie programów realizowanych ze środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 382,9 tys. zł. Ocena NIK sformułowana została na podstawie 
kontroli 5% wydatków zrealizowanych w części 64 oraz badania analitycznego ksiąg rachunkowych. 

Środki budżetu państwa zostały wykorzystane zgodnie z obowiązującymi przepisami i przeznaczeniem oraz 
planem finansowym. Wydatki Głównego Urzędu Miar były uzasadnione z punktu widzenia realizowanych zadań.  

Prezes Głównego Urzędu Miar prawidłowo, tj. zgodnie z dyspozycją przepisu art. 175 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych9 sprawował nadzór i kontrolę nad wykonaniem budżetu państwa w części 64. 
 
 
 
 
 

                                                 
1  W kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 roku Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna 

mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.  
2  Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania Statutu Głównemu Urzędowi Miar, MP Nr 29, poz. 324 ze zm. 
3  Dz. U. z 2013 r. poz.1069 j.t. 
4  Dz. U. z 2011 r. Nr 92, poz. 529. 
5  Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 144. 
6  Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1494 ze zm. 
7  Dz. U. z 2009 r. Nr 91, poz. 740 ze zm.  
8  Dz. U. z 2012 r., poz. 82 ze zm.  
9  Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.   
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Kontrola podległych dysponentów środków budżetu państwa sprawowana była m.in. poprzez kontrolę gospodarki 
finansowej okręgowych urzędów miar i okręgowych urzędów probierczych oraz kontrolę sprawozdawczości 
budżetowej (jednostkowej)10.  

Kalkulację oceny ogólnej w części 64 Główny Urząd Miar przedstawiono w załączniku nr 4 do Informacji.  

2. Sprawozdawczość  

NIK pozytywnie opiniuje roczne sprawozdania budżetowe GUM za 2013 r.: 

- z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27);  
- z wykonania planu wydatków budżetu państwa (Rb-28); 
- o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych (Rb-23);  
- z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów realizowanych ze środków 

pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa 
członkowskie EFTA, z wyłączeniem wydatków na Wspólną Politykę Rolną (Rb-28 Programy); 
a także sprawozdania w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2013 r.; 

- o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N);  
- o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z). 
 
Sprawozdania zostały sporządzone w obowiązujących terminach. Sprawozdania przekazują prawdziwy obraz 
dochodów, wydatków oraz należności i zobowiązań Urzędu w 2013 r. 
 
W działalności kontrolowanej jednostki, dotyczącej procedur kontroli sprawozdań budżetowych, nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 
 
NIK pozytywnie opiniuje rzetelność sporządzania okresowych i rocznych sprawozdań budżetowych za 2013 r. 
Sprawozdania te sporządzone zostały prawidłowo pod względem merytorycznym i formalnym, a wykazane 
w nich kwoty były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej oraz ze sprawozdań jednostkowych.  

3. Uwagi i wnioski 

W wyniku kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 64 Główny Urząd Miar, Najwyższa Izba 
Kontroli nie sformułowała uwag i wniosków pokontrolnych. 

                                                 
10  Według wyjaśnienia Dyrektora Biura Budżetowego z dnia 3 marca 2014 r. kontrole w podległych urzędach przeprowadzane są na 

podstawie rocznego planu kontroli, zatwierdzanego przez Prezesa GUM. 
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II. Wyniki kontroli 

1. Dochody budżetowe 

Zgodnie z założeniami przyjętymi do kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r., kontrola dochodów 
budżetowych w części 64 Główny Urząd Miar została ograniczona do przeprowadzenia analizy porównawczej 
danych ujętych w rocznym sprawozdaniu budżetowym Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych11.  
W ustawie budżetowej na rok 201312 przyjęta została prognoza dochodów budżetu państwa w części 64 Główny 
Urząd Miar w kwocie 62 378 tys. zł. Zrealizowane dochody ogółem wyniosły 68 320,8 tys. zł. Stanowiły one 
109,5% kwoty prognozowanej oraz 104% dochodów osiągniętych w roku 2012 r. (65 703,5 tys. zł). Główną 
przyczyną osiągnięcia ponadplanowych dochodów w 2013 roku była zmiana cennika opłat za czynności 
urzędowe wykonywane przez administrację miar. Opłaty te zostały określone w rozporządzeniu Ministra 
Finansów z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy 
administracji miar i podległe im urzędy13.  

Na koniec 2013 r. w części 64 Główny Urząd Miar wystąpiły należności pozostałe do zapłaty ogółem w kwocie 
7 135,3 tys. zł14. W porównaniu do 2012 r. należności ogółem były wyższe o 627,5 tys. zł, tj. o 9,6%. Przyczyną 
zwiększenia należności było nieterminowe regulowanie przez kontrahentów opłat i zobowiązań za czynności 
organów administracji miar i podległych im urzędów. Wobec podmiotów zalegających z wnoszeniem należnych 
budżetowi dochodów prowadzone były działania windykacyjne.  

W 2013 r. w GUM nie wystąpiły należności, które uległy przedawnieniu. Urząd nie dokonywał umorzeń, 
zaniechań i odroczeń poboru należności oraz rozkładania na raty spłaty należności z tytułu opłat. 

Dane dotyczące planowanych i zrealizowanych w części 64 Główny Urząd Miar dochodów budżetowych 
przedstawiono w załączniku nr 1 do Informacji. 

2. Wydatki budżetu państwa  

Zrealizowane w części 64 Główny Urząd Miar wydatki wyniosły ogółem 126 953,7 tys. zł, tj. 99,8% planu po 
zmianach (127 201,8 tys. zł ). W porównaniu do 2012 r. wydatki były niższe o 154,4 tys. zł, tj. o 0,1%.  

Prezes Urzędu, decyzją Nr 5 z dnia 21 lutego 2011 r. ustanowił dysponentów trzeciego stopnia, bezpośrednio 
podległych dysponentowi głównemu w części 64, tj.:  
- Dyrektora Generalnego GUM; 
- dyrektorów okręgowych urzędów miar; 
- dyrektorów okręgowych urzędów probierczych15. 

Niemal całość wydatków wystąpiła w dziale 750 Administracja publiczna – wyniosły 126 952,1 tys. zł16. 
W rozdziale 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej zrealizowane wydatki 
wyniosły 35 136,4 tys. zł (27,6%), natomiast w rozdziale 75007 Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym 
organom administracji rządowej – okręgowe urzędy miar i okręgowe urzędy probiercze 91 815,7 tys. zł,  
tj. 72,2% wydatków w tym rozdziale.  
Główny Urząd Miar zrealizował wydatki budżetowe w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad 
określonych w art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. 

 

                                                 
11  Planowanie i realizacja dochodów budżetowych szczegółowo sprawdzane były w częściach, w których na 2013 r. zostały 

zaplanowane dochody w kwocie wyższej niż 200 mln zł. 
12  Ustawa budżetowa na rok 2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 169 ze zm.). 
13  Dz. U. z 2013 r., poz. 808. 
14  Na podstawie  Rb-27 Korekta z dnia 17 kwietnia 2014 r. należności pozostałe do zapłaty wyniosły ogółem 7 135 339,86 zł. 
15  Terenowa struktura administracji miar została określona w rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie 

zniesienia niektórych obwodowych urzędów miar oraz określenia obszaru działania i siedzib okręgowych i obwodowych urzędów miar  
(Dz. U. z 2010 r., Nr 56, poz. 341). Rozporządzenie (§ 3) reguluje m.in. siedziby i szczegółowy obszar działania dziewięciu 
okręgowych urzędów miar. Struktura administracji probierczej została ustalona w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 
17 stycznia 2012 r. w sprawie określenia obszaru działania i siedzib okręgowych urzędów probierczych (Dz. U. z 2012 r., poz. 93). 
Administracja probiercza obejmuje dwa Okręgowe Urzędy Probiercze: w Warszawie oraz w Krakowie. 

16  W rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatki wyniosły 1,6 tys. zł. 
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Planowanie wydatków 

W ustawie budżetowej na rok 2013 wydatki budżetu państwa w części 64 Główny Urząd Miar zostały 
zaplanowane w wysokości 127 605 tys. zł, z tego na wydatki bieżące przewidziano 120 957 tys. zł, na wydatki 
majątkowe 6 299 tys. zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych 349 tys. zł. Projekt wydatków budżetu 
państwa w części 64 przedłożony Ministrowi Finansów przy piśmie z dnia 17 sierpnia 2012 r. był zgodny ze 
wstępnym limitem wydatków na 2013 r. i wynosił 127 602 tys. zł17. Wydatki zaplanowano w układzie klasyfikacji 
budżetowej, z uwzględnieniem założeń przyjętych przez Radę Ministrów i Ministra Finansów do opracowywania 
projektu budżetu państwa na 2013 r. Przy opracowywaniu projektu budżetu stosowano obowiązującą w Urzędzie 
Procedurę ogólną – Planowanie budżetowe, zatwierdzoną w dniu 29 kwietnia 2013 r. przez Prezesa Głównego 
Urzędu Miar. W prognozowaniu wydatków budżetowych wykorzystywano wyniki analiz potrzeb komórek 
organizacyjnych GUM, przy zachowaniu zasady celowości i oszczędności dokonywania wydatków środków 
publicznych. 

Na podstawie ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 201318, plan wydatków dla 
części 64 Główny Urząd Miar został zmniejszony o 1 000 tys. zł, do wysokości 126 605 tys. zł, z tego na wydatki 
bieżące zaplanowano 119 968 tys. zł, na wydatki majątkowe 6 299 tys. zł oraz na świadczenia na rzecz osób 
fizycznych 338 tys. zł19. 
W związku ze zmniejszeniem planu wydatków o 1 000 tys. zł dysponent części 64 zmniejszył plan finansowy 
wydatków dla centrali GUM o kwotę 454 tys. zł, tj. o 1,3% planu finansowego centrali. Wydatki dla administracji 
terenowej pomniejszono o kwotę 546 tys. zł, tj. o 0,6% planu finansowego. Ograniczenie objęło następujące 
wydatki bieżące: 
 w centrali GUM zmniejszeniu uległy wydatki przeznaczone na opłatę składek do organizacji 

międzynarodowych (377 tys. zł) oraz remonty (77 tys. zł); 
 w administracji terenowej zmniejszenia dokonano w następujących grupach: 

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 11 tys. zł, 
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne – 389 tys. zł, 
- pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędów – 146 tys. zł. 

Plan wydatków w układzie zadaniowym został zmniejszony w następujący sposób: 
Podzadanie 6.5.1. Wykonywanie czynności z dziedziny metrologii o 953 tys. zł; 6.5.2. Badanie i cechowanie 
wyrobów z metali szlachetnych oraz nadzór nad obrotem tych wyrobami o 43 tys. zł oraz 6.5.3. Wykonywanie 
czynności z zakresu kas rejestrujących o 4 tys. zł.  
Według wyjaśnienia Dyrektora Biura Budżetowego wprowadzone ograniczenia nie miały negatywnego wpływu na 
sytuację obywateli, nie wpłynęły także na zaprzestanie realizacji i finansowania planowanych zadań 
inwestycyjnych lub zadań statutowych20. 
 
W wyniku 24 decyzji Ministra Finansów zaplanowane w części 64 Główny Urząd Miar wydatki budżetu państwa 
w trakcie roku budżetowego zostały zwiększone o kwotę 596,8 tys. zł z rezerw celowych. Z tego 19 decyzjami 
Ministra Finansów zwiększono wydatki o kwotę 398,5 tys. zł przeznaczone na finansowanie działań w związku  
z realizacją 9 projektów w ramach Europejskiego Programu Badań w Metrologii (EMRP). Pozostałe 5 decyzji 
Ministra Finansów dotyczyło zwiększenia limitu wydatków o kwotę 198,3 tys. zł, przeznaczonych na: 
 finansowanie skutków zmian systemowych wynikających z art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę o finansach publicznych21 z tytułu przejętych do realizacji zadań, które w 2010 r. były 
finansowane ze środków gromadzonych na rachunku dochodów własnych – zwiększenie o kwotę 21 tys. zł, 

 sfinansowanie dodatku służby cywilnej oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego (wraz z pochodnymi) dla 
dwóch urzędników służby cywilnej mianowanych z dniem 1 grudnia 2012 r., zatrudnionych w Urzędzie 
Probierczym w Warszawie – zwiększenie o kwotę 25,5 tys. zł, 

 sfinansowanie nagrody jubileuszowej dla Prezesa i Wiceprezesa Głównego Urzędu Miar – zwiększenie 
o kwotę 30,8 tys. zł, 

                                                 
17  Limit wydatków został powiększony o 3 tys. zł na wydatki obronne. 
18  Dz. U. z 2013 r. poz. 1212. 
19  Pismem dnia 16 lipca 2013 r. Minister Finansów poinformował Prezesa GUM, że plan wydatków w części 64 ulega zmniejszeniu  

o kwotę 1 mln zł w stosunku do wielkości zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. 
20  Wyjaśnienie z dnia 25 lutego 2014 r., znak BB-032/346/EM/2014. 
21  Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm. 
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 sfinansowanie dodatku służby cywilnej (wraz z pochodnymi) dla jednego pracownika służby cywilnej 
przewidzianego do mianowania z dniem 1 grudnia 2013 r., zatrudnionego w Głównym Urzędzie Miar  
– zwiększenie o kwotę 1,1 tys. zł,  

 realizację zadania pn.: „Zarządzanie energią w budynkach administrowanych przez Okręgowy Urząd Miar 
w Poznaniu” – zwiększenie o kwotę 120 tys. zł. 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych 

Zrealizowane wydatki bieżące wyniosły 119 482,3 tys. zł i stanowiły 93,9% planu wydatków ogółem Urzędu po 
zmianach. W rozdziale 75001 zrealizowane wydatki bieżące wyniosły 30 856,7 tys. zł (25,8% wydatków 
bieżących w części 64), natomiast w rozdziale 75007 wyniosły 88 624 tys. zł, tj. 74,2%. Dominującą pozycję 
w strukturze wydatków bieżących Głównego Urzędu Miar stanowiły wynagrodzenia i uposażenia zatrudnionych 
osób, składki naliczane od tych wynagrodzeń i uposażeń oraz zakupy towarów i usług.  
Główny Urząd Miar w 2013 r. uczestniczył w realizacji Europejskiego Programu Badań w Metrologii (EMRP). 
Urząd był beneficjentem dziewięciu projektów realizowanych w ramach EMRP22. Źródłem finansowania tych 
projektów były środki pochodzące z rezerw celowych budżetu państwa. Wydatki budżetu państwa w zakresie 
programów realizowanych ze środków UE, wykonywane w dziale 750 Administracja publiczna, wyniosły ogółem 
382,9 tys. zł, tj. w 96% planu po zmianach (398,5 tys. zł). Wydatki planowane w ramach poszczególnych projektów 
zostały wykorzystane w granicach od 74% do 100%23. Łączna kwota niewykorzystanych środków wyniosła  
15,6 tys. zł, w tym 12 tys. zł przeznaczone na sfinansowanie zagranicznych podróży służbowych. Niewykorzystanie 
tych środków wynikało z rozliczeń dewizowych diet, niższych niż planowano cen usług hotelowych oraz zmiany 
środków podróży z lotniczych na kolejowe. Niewykorzystane środki w całości zostały zwrócone na rachunek 
budżetu państwa. W wyniku kontroli stwierdzono, że wydatki zostały zrealizowane zgodnie z wnioskami 
o uruchomienie rezerwy celowej oraz decyzjami Ministra Finansów w sprawie zmian w budżecie państwa na 
2013 r. Wydatki zostały poniesione zgodnie z kategoriami wydatków oraz w terminach wynikających z umów 
o dofinansowanie. Środki wydatkowano w przewidzianym okresie, a wydatki rzetelnie udokumentowano. 
Realizacja zadań służyła osiąganiu celów ustalonych w umowach.  

Przeciętne zatrudnienie24 w 2013 r. w części 64 Główny Urząd Miar wyniosło 1605 osób i uległo zmniejszeniu 
w porównaniu do przeciętnego zatrudnienia w 2012 r. o 10 osób. W rozdziale 75001 zatrudnienie wyniosło 332 
osoby i nie uległo zmianie, a w rozdziale 75007 wyniosło 1 273 osoby i było niższe o 10 osób. Zmniejszenie 
przeciętnego zatrudnienia w jednostkach terenowych objęło 9 osób – członków korpusu służby cywilnej (status 03) 
oraz jedną osobę nieobjętą mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (status 01). Zmniejszenie przeciętnego 
zatrudnienia wynikało z przejścia pracowników na emeryturę, korzystania z urlopów wychowawczych, 
rozwiązania umów o pracę na czas określony i nieobsadzenia wakatów. Zaoszczędzone na wakatach środki 
zostały przeznaczone na wzrost dodatków stażowych, odprawy emerytalno-rentowe i wpłaty na PFRON. 
Wydatki na wynagrodzenia zostały zrealizowane w wysokości 83 155,8 tys. zł25, w tym w rozdziale 75001 
wyniosły 20 758,7 tys. zł, a w rozdziale 75007 – 62 397,1 tys. zł. Planowane wydatki na wynagrodzenia nie 
zostały przekroczone. W porównaniu do 2012 r. wydatki na wynagrodzenia wzrosły o 62,9 tys. zł, w tym 
w rozdziale 75001 o 11,9 tys. zł oraz w rozdziale 75007 o 51 tys. zł. W wyniku trzech przedstawionych powyżej 
decyzji Ministra Finansów limit wydatków na wynagrodzenia zwiększono środkami z rezerw celowych w kwocie 
57,3 tys. zł. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto na 1 pełnozatrudnionego26 w 2013 r. wynosiło 4 317 zł 
i w porównaniu z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem w 2012 r. było wyższe o 29 zł. 

Dane dotyczące zatrudnienia i wynagrodzeń w części 64 Główny Urząd Miar przedstawiono w załączniku nr 3 do 
Informacji. 

                                                 
22  „Eminda IND02”, „METEOMET ENV07”, „SIB10RMG1 NOTED”, „NEW06 TraCIM”, „SIB10-RMG3 NOTED”, „SIB 53AIM QUTE”, 

„IND53 LUMINAR”, „SIB58 ANGLES” oraz „SIB63 FORCE”.  
23  Np. 74% w przypadku projektu SIB53 AIM QUTE (6,7 tys. zł), 76% w przypadku projektu SIB63 FORCE (17,2 tys. zł) oraz 100%  

w przypadku projektu SIB10-RMG1 (39,3 tys. zł) i SIB10-RMG3 (39,5 tys. zł). 
24  Według Rb-70 kwartalnego sprawozdania o zatrudnieniu i wynagrodzeniach od początku roku do końca IV kwartału 2013 r.  

(w przeliczeniu na pełne etaty). 
25  Wydatki na wynagrodzenia zaplanowane w ustawie o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013 wynosiły 85 649 tys. zł. 
26  Według Rb-70 kwartalnego sprawozdania o zatrudnieniu i wynagrodzeniach od początku roku do końca IV kwartału 2013 r.  
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W grupie – świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki wyniosły ogółem 326,9 tys. zł, co stanowiło 0,3% planu 
wydatków ogółem po zmianach oraz 96,7% planu po zmianach w tej grupie wydatków. W rozdziale 75001 
wydatki te wyniosły  44,1 tys. zł (13,5%), natomiast w rozdziale 75007 wyniosły 282,8 tys. zł (86,5%). Wydatki 
zostały przeznaczone na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy, wypłaty ekwiwalentów za pranie odzieży ochronnej i roboczej oraz refundację zakupów okularów 
używanych do pracy przy monitorach.  

Wydatki majątkowe  

Wydatki majątkowe w części 64 Główny Urząd Miar wykonano w wysokości 7 144,6 tys. zł, tj. w 99,9% planu po 
zmianach (7 151,1 tys. zł)27. Były one wyższe od wykonania w 2012 r. o 508,1 tys. zł (6 636,4 tys. zł). W rozdziale 
75001 wydatki majątkowe wyniosły 4 235,6 tys. zł (59,3% kwoty wydatków majątkowych w części 64), natomiast 
w rozdziale 75007 wyniosły 2 908,8 tys. zł (40,7%). Zrealizowane wydatki majątkowe obejmowały zakup 
aparatury badawczej i kontrolno-pomiarowej, budowę i doposażenie stanowisk pomiarowych dla potrzeb 
laboratoriów metrologicznych oraz prace budowlane. Wydatki zostały zrealizowane m.in. na: 
- zakupy laserów He-Ne stabilizowanych o długościach fal: 633 nm (barwa czerwona), 543 nm (barwa zielona), 

612 nm (barwa pomarańczowa), wykorzystywanych jako wzorce odniesienia na stanowiskach pomiarowych; 
- budowę stanowiska pomiarowego do wzorcowania liczników kontrolnych do gazu ciekłego propan-butan 

(etap I);  
- system kalibracyjny do wzorcowania mikrofonów pomiarowych metodą porównawczą; 
- wykonanie prac budowlano-montażowych, związanych z utrzymaniem zasobów nieruchomości pozostających 

w dyspozycji urzędów miar oraz urzędów probierczych; 
- termomodernizację i przystosowanie budynków dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Zakupy były zgodne z zakresem rzeczowym planu wydatków na 2013 r. i uzasadnione z punktu widzenia 
realizowanych zadań. 

Realizacja zamówień publicznych i rozliczenie wydatków 

Kontrola NIK objęła jedno postępowanie o zamówienie publiczne28 na kwotę 255,5 tys. zł (netto) udzielone 
w trybie z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych29. Przedmiotem zamówienia była dostawa tuby cezowej do atomowego wzorca czasu 
i częstotliwości. Zaproszenie do negocjacji zostało przekazane do wybranej firmy w dniu 13 listopada 2013 r. 
W dniu 20 listopada 2013 r. GUM zawarł umowę zakupu na dostawę tuby cezowej typu 5071A Hp. Wartość 
przedmiotu dostawy wynosiła 314,3 tys. zł (brutto). Zamówienie zostało przeprowadzone zgodnie z procedurami 
określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych. Spełnione były warunki określone w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a 
tej ustawy30. Rzetelnie prowadzono dokumentację postępowania, a rozliczenia finansowe prawidłowo zostały 
ujęte w księgach rachunkowych. W Urzędzie stosowano Procedurę ogólną – Zakupy usług, dostaw i robót 
budowlanych, zatwierdzoną w dniu 28 grudnia 2012 r. przez Dyrektora Generalnego Urzędu. 
 
Ogółem kwota niewykorzystanych i zwróconych środków publicznych w części 64 w zakresie wydatków wyniosła 
248,1 tys. zł, w tym w rozdziale 75001 była to kwota 180 tys. zł, natomiast w rozdziale 75007 kwota 68,1 tys. zł. 
Niewykorzystanie środków wynikało przede wszystkim z faktu, że za część zakupów towarów i usług nie wpłynęły 
faktury w grudniu 2013 r., z niewypłacenia wynagrodzeń i pochodnych ze względu na choroby pracowników oraz 
z oszczędności w środkach przeznaczonych na usuwanie awarii sprzętu. Z przyznanych rezerw celowych 
w kwocie 596,8 tys. zł wykorzystano 575,9 tys. zł, tj. 96,5%. Niewykorzystane środki wyniosły ogółem 20,9 tys. zł, 
w tym 15,6 tys. zł dotyczyło realizacji projektów w ramach Europejskiego Programu Badań w Metrologii, 
 
 

                                                 
27  W ustawie budżetowej po zmianie wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 6 299 tys. zł. Z rezerwy celowej zwiększono wydatki 

o 120 tys. zł. Prezes GUM na podstawie dziewięciu decyzji wprowadził zmiany w budżecie GUM zwiększając plan wydatków 
majątkowych o 732,1 tys. zł. 

28  Ogółem w 2013 r. GUM przeprowadził 25 postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym 22 w trybie przetargu 
nieograniczonego oraz 3 postępowania w trybie z wolnej ręki. Wartość udzielonych zamówień wyniosła 4 309,9 tys. zł, w tym wartość 
zamówień udzielonych w trybie z wolnej ręki 529 tys. zł, tj.12,3%.  

29  Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm. 
30  Przepis ten stanowi, że można udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawa może być świadczona tylko przez jednego 

wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. 
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a 5,3 tys. zł wynikało z przeprowadzenia mniejszej niż zaplanowano liczby egzaminów w zakresie obsługi 
tachografów cyfrowych31. Niewykorzystane środki z rezerw celowych zostały terminowo zwrócone na rachunek 
budżetu państwa.  

Zobowiązania w części 64 budżetu państwa na koniec 2013 r. wyniosły 6 861,2 tys. zł32 i były niższe od 
zobowiązań na koniec 2012 r. o 228,5 tys. zł, tj. o 3,2%. Główną pozycję zobowiązań stanowiły zobowiązania 
z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 5 400,7 tys. zł. Na koniec 2013 r. w GUM nie wystąpiły 
zobowiązania wymagalne.  

Realizacja zadań 

Główny Urząd Miar w 2013 r. realizował zadania dotyczące wykonywania czynności z dziedziny metrologii, 
probiernictwa i kas rejestrujących33. Celem realizacji tych zadań było m.in. zapewnienie jednolitości miar 
i wymaganej dokładności pomiarów w Rzeczpospolitej Polskiej w powiązaniu z międzynarodowym systemem 
miar, ochrona interesów obywateli w zakresie miar i zapewnienie bezpieczeństwa obrotu wyrobami z metali 
szlachetnych. W 2013 r. utrzymywano wzorce miar, przeprowadzono m.in. 1 726 174 czynności z dziedziny 
metrologii, 4 294 018 czynności w zakresie badań i ocechowania wyrobów z metali szlachetnych, poddano 
badaniom 59 szt. kas rejestrujących.  
 
Dane dotyczące planowanych i zrealizowanych w części 64 Główny Urząd Miar wydatków budżetu państwa 
przedstawiono w załączniku nr 2 do Informacji. 

3. Sprawozdania  

Roczne sprawozdania budżetowe oraz kwartalne sprawozdania w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 
2013 r. zostały sporządzone rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalnorachunkowym, 
a kwoty wykazane w sprawozdaniach były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. Dane z ksiąg 
lub sprawozdań jednostkowych zostały przeniesione prawidłowo. Sprawozdania te przekazują prawdziwy obraz 
dochodów, wydatków, a także należności i zobowiązań GUM w 2013 r. 
Wykazane w sprawozdaniu rocznym Rb-23 dochody wykonane i przekazane na rachunek bieżący budżetu były 
zgodne z kwotą wykazaną w sprawozdaniu Rb-27. Wydatki wykazane w tym sprawozdaniu były równe kwocie 
ujętej w sprawozdaniu Rb-28. Podany w sprawozdaniu Rb-23 zerowy stan środków na rachunku bieżącym został 
potwierdzony przez Oddział Okręgowy NBP w Warszawie w dniu 6 lutego 2014 r. (dla Centrali GUM).  
Przedstawiona w rocznym sprawozdaniu Rb-27 kwota dochodów dla całej części 64 Główny Urząd Miar była 
zgodna z ewidencją księgową, tj. z zapisami na koncie 130 Rachunek dochodów budżetowych dla Centrali, oraz 
z rocznymi sprawozdaniami okręgowych urzędów miar i okręgowych urzędów probierczych. Analityczna ewidencja 
zrealizowanych dochodów budżetowych uwzględniała podziałki klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf).   
Stwierdzono, że kwoty wydatków wykazane w rocznym sprawozdaniu z wykonania wydatków budżetu państwa 
w układzie zadaniowym (Rb BZ1) były zgodne z zapisami po stronie Ct konta 990 Plan finansowy wydatków 
budżetowych w układzie zadaniowym. Sprawozdanie zostało sporządzone terminowo. Dane zostały przeniesione 
prawidłowo z ksiąg. 

4. Księgi rachunkowe 

Badanie przeprowadzono w Centrali GUM, w zakresie poprawności formalnej dowodów i zapisów księgowych 
(testy kontroli) oraz wiarygodności zapisów księgowych pod kątem prawidłowości wartości transakcji (zgodność 
z fakturą oraz zgodność faktury z umową, zamówieniem), okresu księgowania, ujęcia na kontach syntetycznych 
i analitycznych (a w konsekwencji ujęcia w sprawozdaniach budżetowych). Próbę do badania wyznaczono ze 
zbioru dowodów księgowych będących fakturami lub dokumentami równoważnymi fakturom i stanowiących 
podstawę płatności w 2013 r. oraz odpowiadających tym dokumentom zapisów księgowych. W celu wyznaczenia 
tego zbioru dokonano analizy wszystkich pozycji operacji księgowych wykazanych w okresie od 1 stycznia  
do 31 grudnia 2013 r. (wg daty księgowania). Spośród ww. pozycji operacji wyeliminowano zapisy: 

                                                 
31  Wyjaśnienie z dnia 21 lutego 2014 r. Dyrektora Biura Budżetowego, znak BB-032/328/EM/2014. 
32  Na podstawie Rb-28 Korekta z dnia 17 kwietnia 2014 r. zobowiązania wyniosły ogółem 6 861 209 36 zł. 
33  Zadania wiążą się m.in. z prowadzeniem prac rozwojowych związanych z utrzymaniem, modernizacją i budową wzorców jednostek 

miar (wzorców państwowych) i wzorców odniesienia oraz stanowisk pomiarowych, a także prac związanych z doskonaleniem 
i opracowywaniem nowych precyzyjnych metod pomiarowych. 
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 dotyczące wynagrodzeń osobowych i ich pochodnych – ze względu na niskie ryzyko wystąpienia 
nieprawidłowości, 

 będące poleceniami przelewu i stanowiącymi wyciągi bankowe – jako zapisy wtórne do zapisów obrazujących 
faktury i dokumenty im równoważne, 

 dotyczące transakcji o niewielkiej wartości (poniżej 50 zł) ze względu na niskie ryzyko nieprawidłowości oraz 
zapisy korygujące. 

Z określonego w powyższy sposób zbioru dokonano losowania próby 194 dowodów i odpowiadających im 
zapisów księgowych statystyczną metodą monetarną34 na kwotę 6 022,1 tys. zł. Wydatki objęte badaniem 
stanowiły 4,7% zrealizowanych wydatków w części 64.  

W wyniku przeprowadzonego badania stwierdzono, że dowody i odpowiadające im zapisy księgowe zostały 
sporządzone poprawnie pod względem formalnym. 

 

 

                                                 
34  Metoda statystyczna uwzględniająca prawdopodobieństwo wyboru proporcjonalnie do wartości transakcji (MUS). 
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III. Informacje dodatkowe  
Wystąpienie pokontrolne z kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 64 Główny Urząd Miar 
wystosowane zostało w dniu 14 kwietnia 2014 r. Prezes GUM nie wniosła zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, a w odpowiedzi z dnia 23 kwietnia 2014 r. na to wystąpienie poinformowała m.in., że z satysfakcją 
przyjmuje pozytywną ocenę sformułowaną przez Najwyższą Izbę Kontroli.  
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Załączniki 
Załącznik 1. Dochody budżetowe 

Lp. Wyszczególnienie1) 

2012 r. 2013 r.

5:3 5:4 Wykonanie  Ustawa1)  Wykonanie 

tys. zł %
1 2 3 4 5 6 7

 Ogółem część 64 GUM 65 703,5 62 378,0 68 320,8 103,98 109,53

1. Dział 750 Administracja publiczna 65 703,5 62 378,0 68 320,8 103,98 109,53
1.1. Rozdział 75001 Urzędy naczelnych 

i centralnych organów administracji 
rządowej 

9 950,5 8 940,0 10 792,0 108,45 120,72

1.1.1. § 0690 Wpływy z różnych opłat 5 481,3 4 675,0 6 388,3 116,54 136,64
1.1.2. § 0830 Wpływy z usług 4 300,5 4 230,0 4 283,4 99,60 101,25
1.2. Rozdział 75007 Jednostki terenowe 

podległe naczelnym i centralnym 
organom administracji rządowej 

55 695,7 53 438,0 57 483,1 103,20 107,57

1.2.1. § 0690 Wpływy z różnych opłat 42 025,1 40 431,0 44 070,2 104,86 109,00
1.2.2. § 0830 Wpływy z usług 13 157,4 12 735,0 12 918,0 98,18 101,55
1.3. Rozdział 75093 Dochody państwowej 

jednostki budżetowej uzyskane z tytułu 
przejętych zadań, które w 2010 r. były 
finansowane z rachunku dochodów 
własnych 

57,2 – 45,6 79,72 –

1.3.1. § 0690 Wpływy z różnych opłat 57,2 – 45,6 78,72 –
 
1) Ustawa budżetowa z 25 stycznia 2013 r.  
Dane na podstawie rocznego sprawozdania RB-27 z wykonania planu dochodów budżetowych. 
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Załącznik 2. Wydatki budżetowe  

Lp. Wyszczególnienie 

2012 r. 2013 r.

6:3 6:4 6:5 Wykonanie Ustawa1) Budżet po zmianach Wykonanie 

tys. zł %% 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 Ogółem, część 64 GUM 
w tym: 

127 108,0 127 000,7 127 201,8 126 953,7 99,98 99,96 99,80

1. dział 750 Administracja 
publiczna 

127 106,5 126 997,7 127 198,8 126 952,1 99,88 99,96 99,81

1.1. rozdział 75001 Urzędy 
naczelnych i centralnych 
organów administracji 
rządowej 

35 404,2 35 255,0 35 315,0 35 136,4 99,24 96,96 99,49

1.1.1. § 4010 Wynagrodzenia 
osobowe pracowników 

1 872,4 1 939,8 1 939,8 1 922,0 102,65 99,08 99,08

1.1.2. § 4020 Wynagrodzenia 
osobowe członków korpusu 
służby cywilnej 

17 608,0 17 583,6 17 590,4 17 589,0 99,89 98,96 99,99

1.1.3. § 4110 Składki na 
ubezpieczenie społeczne 

3 306,1 3 327,8 3 316,0 3 313,7 100,23 99,57 99,93

1.1.4. § 6060 Wydatki na zakupy 
inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

3 936,6 3 522,0 3 937,7 3 936,8 100,00 111,78 99,97

1.2. Rozdział 75007 Jednostki 
terenowe podległe 
naczelnym i centralnym 
organom administracji 
rządowej 

91 702,4 91 742,7 91 883,8 91 815,7 100,12 100,10 99,92

1.2.1. § 4010 Wynagrodzenia 
osobowe pracowników 

9 321,0 9 656,6 9 334,8 9 334,8 100,14 89,92 100,00

1.2.2. § 4020 Wynagrodzenia 
osobowe członków korpusu 
służby cywilnej 

48 901,9 48 829,3 48 934,8 48 927,9 100,05 100,20 99,98

1.2.3. § 4040 Dodatkowe 
wynagrodzenie roczne 

4 123,3 4 284,9 4 135,8 4 134,3 100,26 96,49 99,96

1.2.4. § 4110 Składki na 
ubezpieczenie społeczne 

10 271,8 10 490,8 10 331,6 10 330,2 100,58 98,47 100,00

1.2.5. § 4210 Zakup materiałów 
i wyposażenia 

3 647,0 2 664,5 3 189,1 3 183,4 87,28 119,47 99,82

1.2.6. § 4260 Zakup energii 2 265,7 2 330,0 2 393,3 2 386,7 105,34 102,43 99,72

1.2.7. § 4300 Zakup usług 
pozostałych 

2 227,4 2 167,4 2 279,0 2 257,0 101,32 104,13 99,03

1.2.8. § 6060 Wydatki na zakupy 
inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

2 443,0 1 842,2 1 926,5 1 920,9 78,62 104,27 99,70

2. Dział 752 Obrona narodowa 1,5 3,0 3,0 1,6 106,66 53,33 53,33
2.1. Rozdział 75212 Pozostałe 

wydatki obronne 
1,5 3,0 3,0 1,6 106,66 53,33 53,33

1) Ustawa budżetowa  znowelizowana z dnia 27 września 2013 r.  
Dane na podstawie rocznego sprawozdania RB-28 z wykonania planu wydatków. 
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Załącznik 3. Zatrudnienie i wynagrodzenia 

L.p. Wyszczególnienie 

Wykonanie 2012 r. Wykonanie 2013 r. 

Przeciętne 
zatrudnienie  

wg Rb-70 
Wynagrodzenia 

wg Rb-70 

Przeciętne  
miesięczne 

wynagrodzenie 
brutto  
na 1 

pełnozatrudnionego

Przeciętne 
zatrudnienie  

wg Rb-70 
Wynagrodzenia 

wg Rb-70 

Przeciętne 
miesięczne 

wynagrodzenie 
brutto  

na 1 pełno-
zatrudnionego 

8:5 

osób tys. zł zł osób tys. zł zł %%
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 Ogółem część 64 
Główny Urząd Miar 
w tym: 

 
wg statusu 

zatrudnienia*, 
w tym: 

01 
02 
03 

 

 
1 615 

 
 
 
 
 

248 
3 

1 364 

83 092

11 541
421

71 130

4 288

3 878
11 694
4 346

1 605

247
3

1 355

 
83 156 

 
 
 
 
 

11 598 
422 

71 136 

4 317

3 913
11 722
4 375

100,68

100,90
100,24
100,67

1. Dział 750 
Administracja 
publiczna 

1 615 83 092 4 288 1 605 83 156 4 317 100,68

1.1. Rozdział 75001 
Urzędy naczelnych 
i centralnych 
organów 
administracji 
rządowej 

 

332 20 746 5 207 332 20 759 5 211 100,08

wg statusu 
zatrudnienia, w tym: 

01 
02 
03 

 

 
 

39 
3 

290 
 

1 549
421

18 776

 
3 310

11 694
5 395

 
39

3
290

 
 

1 607 
422 

18 730 

 
3 434

11 722
5 382

 
103,75
100,24
99,76

1.2. Rozdział 75007 
Jednostki terenowe 
podległe naczelnym 
i centralnym 
organom 
administracji 
rządowej 

 
 
 

1 283 62 346 4 049 1 273

 
 
 

62 397 4 085 100,89

wg statusu 
zatrudnienia, w tym: 

01 
03 

 
  

209 
1 074 

9 992
52 354

 
3 984
4 062

  
208

1 065

 
 

9 991 
52 406 

 
4 003
4 101

 
100,48
100,96

    
*  Status zatrudnienia określony został w rozporządzeniu Ministra Finansów  z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości 

budżetowej.  
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Załącznik 4. Kalkulacja oceny ogólnej w części 64 Główny Urząd Miar  
Oceny wykonania budżetu części 64 Główny Urząd Miar dokonano stosując kryteria39 oparte na wskaźnikach 
wartościowych opracowanych przez NIK i opublikowanych w Analizie wykonania budżetu państwa i założeń 
polityki pieniężnej w 2013 roku40. 

Dochody41:     68 320,8 tys. zł     

Wydatki :     126 953,7 tys. zł   

Łączna kwota G:     126 953,7 tys. zł   

Waga wydatków w łącznej kwocie:   Ww = W : G (1) 

Nieprawidłowości w wydatkach  nie wystąpiły 

Ocena cząstkowa wydatków:   pozytywna (5) 

Wynik końcowy Wk:   Wk: = 5 x 1= 5  

Ocena końcowa: pozytywna. 

  

                                                 
39 http://www.nik.gov.pl/kontrole/standardy-kontroli-nik/ 
40 Porównaj: http://www.nik.gov.pl/kontrole/analiza-budzetu-panstwa/ 
41  W częściach budżetu państwa, w których zgodnie z założeniami do kontroli wykonania budżetu państwa nie są badane dochody nie 

dokonuje się oceny cząstkowej dla dochodów i przy ustalaniu wartości G nie uwzględnia się kwoty dochodów. 
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Załącznik 5. Wykaz organów, którym przekazano informację o wynikach kontroli 
1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
4. Prezes Rady Ministrów 
5. Minister Gospodarki 
6. Prezes Trybunału Konstytucyjnego 
7. Rzecznik Praw Obywatelskich 
8. Komisja Finansów Publicznych 
9. Komisja do Spraw Kontroli Państwowej 

10. Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży 
11. Komisja Gospodarki 
12. Minister Finansów 
13. Prezes Głównego Urzędu Miar 


